
 
 

 

C1 - Internal use 

ً   25بمرور  لولایر باریس" تحتفل  "    "مھرجان كان"  تعاونھا مععلى  عاما
 وتؤكد التزامھا الطویل األمد بدعم النساء الالتي یصنعن السینما

 

بمجموعة ممیزة من  العنایة بالجمال في مجال عالمیاً ، ترحب العالمة التجاریة الرائدة 2022عام الفي 
 من جائزة ة الثانی  ةالسنوی  النسخةلألفالم القصیرة في  اتالمتحدثین الرسمیین وتكریم إحدى المخرجات الواعد

 ألضواء على المرأة" "ا
 

كشریك عاماً    25) الیوم، إلى "مھرجان كان" لالحتفال بمرور  L’Oréal Parisتعود "لولایر باریس" (  –  2022أبریل    19كان، فرنسا،  
لایر  رسمي لھذا الحدث العالمي. واحتفاالً بھذا الحدث السنوي للعالمة التجاریة الرائدة في مجال العنایة بالجمال في العالم، سوف تقوم "لو 

ى في إطار النسخة السنویة الثانیة من برنامج جائزة "األضواء عل  باریس" مرة أخرى بتكریم إحدى المخرجات الواعدات لألفالم القصیرة
األفالم   في مسابقةوسوف یشھد ھذا المھرجان اختیار الفیلم الفائز    لعالمة التجاریة.التي ترعاھا ا) الممیزة  Lights on Womenالمرأة" (
كیت وینسلت الحائزة على جائزة األوسكار    " في كان. سوف تُقدم الجائزة شخصیاً ھذا العام، من قبلLa Cinefواختیار الفائز بـ"  القصیرة

.  2022مایو    27) في  Jeune Cinémaباسم "لولایر باریس" ورئیسة لجنة التحكیم، وذلك خالل حفل عشاء "سینما الشباب" (  ةمتحدثالو
باریس "وسوف تستقبل   أیضاً    "لولایر  الممیز  العام  باسمھا في كان والذین سوف  مع  حفل ھذا  الرسمیین  المتحدثین  الشھیرة من  عائلتھا 
ومن ثم سوف یجتمعون معاً من أجل االحتفال بالرؤیة الشاملة والراسخة   ،السّجادة الحمراء بالنیابة على العالمة التجاریةیسیرون على  

إقامة حفل عشاء خاص سنوي   یتم  المناسبة، سوف  بھذه  بالجمال. ولالحتفال  باریس"  ،  2022مایو    18في  للعنایة  "لولایر  یضم عائلة 
     عاماً من الشراكة. 25بمرور  تفاءً وأصدقاء العالمة التجاریة اح

 
ً  25  مدارحتفال بالمرأة في السینما على اال عاما  

 عودة عائلة "لولایر باریس" إلى كان
باریس" باسم "لولایر  الرسمیین  المتحدثین  السینمائي    سوف تضم مجموعة  الممثلین   "،2022الذین سیحضرون "مھرجان كان  من  عدداً 

 الجمال بمختلف أشكالھ المتنوعة. ومن بینھم:معاني من مختلف القارات والخلفیات الثقافیة الذي یجّسدون  والممثالت البارزین
     

 آیشواریا راي باتشان  ●
 لیلى بختي  ●
 جیما تشان  ●
 نیكوالي كوستر والداو ●
 * فیوال دیفیس ●
 إیل فانینغ  ●
 أجا نعومي كنج  ●
 * كاثرین النغفور ●
 افا لونجوریإی ●
 آندي ماكدویل ●
 كامیل رازات  ●
 نیدھي سونیل  ●
 * كیت وینسلیت ●
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 *حضور مھرجان كان للمرة األولى بالنیابة عن العالمة التجاریة.  

 
رون من خلفیات ثقافیة مختلفة، أھمیة تنوع زبائن "لولایر باریس"، وذلك بغض النظر عن أعمارھم  یعكس ھؤالء األشخاص المتمیزون المتحدّ 

 ومھما كانت أصولھم، باإلضافة إلى التمّسك بالقیم النسویة في جوھر العالمة التجاریة.
 

 عاماً من الخبرة واإلبھار واالبتكار في مجال العنایة بالجمال   25
، بمواصلة دعم عالم السینما،  1997العام    ذمن  "مھرجان كان السینمائي الدولي"تفخر "لولایر باریس" بصفتھا خبیرة المكیاج الرسمیة في  

  30وتقدیم كل ما ھو جدید في مجال العنایة بالجمال إلى أھم تجمع دولي في صناعة السینما. وسوف تستضیف العالمة التجاریة ھذا العام،  
یُ   300خبیراً وخبیرة في المكیاج في موقع الحدث حیث سوف یبدعون في ابتكار   ابتداًء من لحظة   ،نسى كل یومإطاللة تتمیز بمكیاج ال 

خبیرة التجمیل الشھیرة   ،المبدعة فال غارالند  االفتتاح ووصوالً إلى الحفل الختامي. وسوف یقوم فریق من خبراء المكیاج العالمیین بقیادة
     وال فترة انعقاد المھرجان. طإطاللة  1700لدى "لولایر باریس، بتصمیم المكیاج لحوالي 

 
ً "  س": لولایر باری"  في  التجاریة العالمیةرئیسة العالمة   ،ھوفاسي-ھ دلفین فیجیتقول   في كان ھي عالمة فارقة ال    خمسة وعشرون عاما

ً لقد تصدق.  ،  المھرجان تتصدر فعالیات الجمال ب العنایة إلى جعل خبرة عالمتنا التجاریة فيخالل ھذه الشراكة التاریخیة   منكنا نھدف دائما
لھذا العام في كسر   ‘ضواء على المرأة’األجائزة    سوف تواصلتكریم أفضل المواھب السینمائیة من جمیع أنحاء العالم.  جنباً إلى جنب مع  

  ، آمل في المستقبل أال اً المقبلةبینما نتطلع إلى الخمسة وعشرین عاموالحواجز وتشجیع صانعات األفالم الموھوبات على تحقیق أحالمھن.  
ً یكون ھذا النوع من الجوائز ضروری   الصناعة". ھذه في احتالل مكانھن الصحیح ، حیث تستمر النساء اللواتي یصنعن السینما فيا

 

 من أجل المخرجات السینمائیات الواعدات
 

 إعادة تشكیل صناعة السینما من خالل الرؤیة والوضوح ): Lights On Womenجائزة "األضواء على المرأة" (
ً تاریخی ً   ، كانت صناعة السینما العالمیة ممثلة تمثیالً ا فقط من النساء في مناصب اإلخراج   %17خلفھا، مع  أو  للمرأة، سواء أمام الكامیرا    ناقصا

 جائزة "األضواء على ومن ھذا المنطلق، فإن  .  1فقط یعملن في األدوار الرئیسیة وراء الكوالیس  %25في األفالم ذات أعلى اإلیرادات، و
ألف یورو، وذلك في إطار تعزیز رسالة "لولایر باریس"    20المرأة" تشكل تقدیراً فریداً من نوعھ یمنح المرأة الفائزة دعماً مالیاً یصل إلى  

زة الحائزة على جائكیت وینسلت،    تحدید االختیار النھائي للجوائز واإلعالن عنھا من قبل  وسوف یتم  .  المتمثّلة في احترام الذات والتمكین
 Jeune(  "سینما الشباب  تحضر حفل توزیع الجوائز في عشاءسوف  التي  وورئیسة لجنة التحكیم،  لولایر باریس"  "والمتحدثة باسم    األوسكار

Cinéma(   ً  . 2022مایو  27في مدینة كان في  شخصیا
 

ً  اً دوراألضواء على المرأة‘ ’تلعب جائزة " :في ھذه المناسبة الممثلة كیت وینسلت  تقولمن جھتھا،  في منح الثناء الذي تشتد حاجة   حیویا
ً ف ،الیومإلیھ لمبدعات اإلناث ا لقد  نظرائھن الذكور في ھذه الصناعة.  التخلي عنھن في كثیر من األحیان لصالحما یتم  النساء اللواتي غالبا

في مواصلة ھذا البرنامج المھم، والذي  اً بكاء، ویشرفني أن ألعب دوردفعني الجمال المطلق وقوة الفیلم االفتتاحي للسنوات الماضیة إلى ال
  المھنیة إلى األمام".ن للنساء في السینما لدفع حیاتھ یوفر مساراً 

 
 : الفائزة بالفیلم االفتتاحي لجائزة "األضواء على المرأة"2021تذكیر بالعام  

 

 
1https://womenintvfilm.sdsu.edu/research/#:~:text=Overall%2C%20women%20accounted%20for%2025,up%20from%2023%25%20
in%202020.  

https://womenintvfilm.sdsu.edu/research/#:%7E:text=Overall%2C%20women%20accounted%20for%2025,up%20from%2023%25%20in%202020
https://womenintvfilm.sdsu.edu/research/#:%7E:text=Overall%2C%20women%20accounted%20for%2025,up%20from%2023%25%20in%202020
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على أعلى وسام عن فیلمھا "فریدا" الذي تبلغ   ،"ةاألضواء على المرأ"بجائزة  الفائزة الكسندرا أودیتش المخرجة األلمانیة الشابّة حصلت
فیلماً قصیراً، وھو یتحدث عن لقاء بین ممرضة شابة ومریضتھا. وتلقّت أودیش دعماً مالیاً من   11اختیاره من بین تم دقیقة والذي   22مدتھ 

   "لولایر باریس" تقدیراً لھذا اإلنجاز الذي حققتھ. 
 

 لالستفسارات اإلعالمیة، یُرجى التواصل مع:
 

 رویس میدندیز، نائب الرئیس العالمي للتواصل، "لولایر باریس" 
Ruis.mendes@loreal.com 

 
 "كومیونیكیشنجاي "جولییت جاكوفیدیس، 

 Juliette.jacovidis@jaycommunication.com 
 

 "كومیونیكیشنجاي "فیكتوریا دومسنیل، 
 victoria.daumesnil@jaycommunication.com 

 
 "غیمیرا كولّیكتیف"سیدني تورجوف، 

 collective.com-sydney@chimera 
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